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PRIEKŠVĀRDS
Cienījamais lasītāj!
Civilprocesa likuma komentāru trešā grāmata, kas nonākusi Jūsu rokās,
droši vien izraisīs interesi ne tikai tiesnešiem, bet arī tiesu izpildītājiem,
šķīrējtiesnešiem un šķīrējtiesu organizētājiem, diplomātiskā korpusa
darbiniekiem, advokātiem, notāriem un, protams, neskaitāmām ar tiesas
nolēmumu izpildi, šķīrējtiesas procesu un dažādu pārrobežu civilprocesuālu jautājumu kārtošanu saistītām personām.
Šī grāmata aptver Civilprocesa likuma D daļu "Šķīrējtiesa", E daļu
"Tiesas spriedumu izpilde" un F daļu "Starptautiskais civilprocess".
Ņemot vērā šo komentējamo Civilprocesa likuma daļu specifiku, komentāru sagatavošanai tika pieaicināti jauni zinoši autori, kuri ir gan
teorētiski pētījuši, gan savā ikdienas darbā ir tieši saistīti ar komentējamo
normu piemērošanu praksē.
Šķīrējtiesas veidošanas un darbības regulējuma komentāri tika veidoti ar
skatu uz gaidāmo atsevišķa Šķīrējtiesu likuma pieņemšanu tuvākajā
nākotnē. Šā likuma projekts jau izskatīts Saeimā divos lasījumos, un
pilnā sparā rit diskusijas par jauninājumiem, kas ieviešami šķīrējtiesu
darbības regulējumā. Daļa no diskutablajiem jautājumiem apskatīta arī
Civilprocesa likuma D daļas komentāros. Līdz ar to grāmatā rakstītais,
kurā ietvertas Dr.iur. Ingas Kačevskas promocijas darbā un prof.
K.Torgāna rakstos paustās atziņas, neies zudumā, bet pēc Šķīrējtiesu
likuma pieņemšanas ļaus labāk izprast šķīrējtiesu darba specifiku.
Civilprocesa likuma E daļas komentāri, neraugoties uz tās virsrakstā
joprojām esošo mērķi regulēt tikai tiesas spriedumu izpildi, satura ziņā
aptver arī ļoti daudzu citādi nosauktu dokumentu piespiedu izpildes
procesa raksturojumu. Tiesu izpildītāju darbības regulējuma komentāru
izstrādāšanai tika pieaicināti pieredzējuši zvērināti tiesu izpildītāji Guna
Berlande, Ginters Hmeļevskis un Jānis Stepanovs, kā arī ārvalstu tiesu
nolēmumu izpildi un ES regulas īpaši pētījusī Dr.iur. Baiba Rudevska.
Līdz ar to lasītājam kļuvušas pieejamas dažādas tiesu izpildītāju
praktiskās pieredzes gudrības un pat koncentrētā veidā samērā plaši
skaidrojumi par ES izpildu dokumentu un ar izpildi saistīto dokumentu
daudzveidību, vienoto instrumentu prasījumu piedziņai ES iekšējā tirgū,
atzīšanas un eksekvatūras niansēm, kādi līdz šim latviešu valodā bija
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atrodami vienīgi B.Rudevskas promocijas darbā (aizstāvēts 2013.gadā)
un dažās ne pārāk plaši pieejamās publikācijās.
Civilprocesa likuma F daļa, kuras sākotnējais nosaukums bija
"Nobeiguma noteikumi" un ietvēra trīs nodaļas, kopš 2004.gada saucas
"Starptautiskais civilprocess" un patlaban aptver divpadsmit nodaļas,
kuru normas liek pilnībā mainīt līdzšinējos priekšstatus par to, ka
Latvijas tiesu un citu iestāžu sadarbība ar citu valstu tiesām un iestādēm
notiek reti un tāpēc pietiek ar dažiem zinošiem speciālistiem, kas visu
atrisinās. Likumdevēja jaunizveidotās vai būtiski pārveidotās Civilprocesa likuma nodaļas komentējušas jaunās zinātnieces: 74.³, 77.¹ un
77.² nodaļu par bērnu prettiesisku pārvietošanu pāri robežai (74.³ nodaļu –
kopā ar Mg.iur. G.Berlandi), 79.nodaļu par starptautisko tiesisko
sadarbību un 84.–86.nodaļu par starptautisko civilprocesuālo sadarbību
pierādījumu iegūšanā komentējusi Dr.iur. Irēna Kucina (promocijas
darbu aizstāvējusi 2011.gadā); 78.nodaļu par ārvalstu šķīrējtiesu
nolēmumiem – Dr. iur. Inga Kačevska (promocijas darbu aizstāvējusi
2010.gadā); 80.nodaļu par ārvalstu likumu piemērošanu civillietās un
81.–83.nodaļu par starptautisko civilprocesuālo sadarbību dokumentu
izsniegšanā – Mg.iur. Dagnija Palčevska.
Grāmata iznākusi diezgan bieza, lai arī autoru kolektīvs centies sniegt
tikai pašu būtiskāko un noderīgāko ikvienam Civilprocesa likuma normu
piemērotājam. Līdz ar to Civilprocesa likuma komentāru "triloģija" ir
pabeigta, un to var uzskatīt par Latvijā visapjomīgākajiem tiesību normu
komentāriem civilprocesuālajās tiesībās.
Pēc komentāru I daļas izdošanas 2011.gadā un II daļas – 2012.gadā
Civilprocesa likumā izdarīti vairāki būtiski grozījumi. Tāpat arī šās
III daļas sagatavošanas laikā likums tika daudzkārt mainīts. Līdz ar to
pēc šīs grāmatas iznākšanas atsevišķu Civilprocesa likuma pantu teksta
redakcijas jau būs citādas. Tāpēc komentāru autori un izdevēji pieļauj
iespēju ik pa laikam izdot atsevišķus papildinājumus šiem komentāriem.
Taču cits līdzīgs un tik apjomīgs izdevums par civilprocesu tuvākajā
nākotnē nav sagaidāms.
Vēlam, lai izdotos tajā atrast Jums vajadzīgo!
Kalvis Torgāns
prof., Dr. habil. iur., LZA akadēmiķis

